aktuelltmagazin
Familjevårdens centralorganisation Nr 3 2009 Årgång 26

för familjehem

a
r
a
v
t
t
A
:
a
m
m
e
Te iljeh
fam

Nr 3 -09/Årgång 26

aktuelltmagazin
utges av
FaCO
Familjevårdens
Centralorganisation

INSIDAN

FaCO är en ideell organisation som
vänder sig till alla som arbetar
med barn, ungdomar och vuxna
vilka omfattas av insatser från
socialtjänsten.
Ansvarig utgivare
Siw Tykosson
Kansli
FaCO
c/o Barbro Bengtsson
Flygfältsvägen 19 C
691 37 Karlskoga
Tel: 0586-556 13
Servicetelefon: 070 -473 54 75
E-post: mejla@faco.nu
Hemsida: www.faco.nu
Layout och produktion
Annika Nygren
aktuelltmagazin@faco.nu
Prenumerationer
400:Ewa Weibull
medlemochprenumeration@faco.nu
Annonser
Annika Nygren
aktuelltmagazin@faco.nu
Annonspriser
Helsida
3500:-

Foton
Alla bilder som används i tidningen
är illustrationer. Personerna på bilderna har ingen anknytning till artiklarna
om det inte särskilt anges.

NÄSTA UTGIVNING
Nummer 4 2009
utkommer i oktober

Diagnos?
Ja, så var det dags igen för sommar, mygg och förhoppningsvis en massa
sol. I skrivande stund så har värmen äntligen kommit! Tänk vad vi är
många som längtat så efter denna ljuva värme. Det ringde en kvinna
häromdagen som var fundersam över varför allt tar sådan tid - både innan
och under placeringen? Hon tyckte att ”mycket gick i slow motion”. Och
visst har hon rätt! Beslutet man väntar på påverkar ju både placeringen
och oftast även hela familjen medan det för socialsekreteraren bara är ett
ärende/beslut bland en massa andra. I vår familj har vi med glimten i ögat
döpt det till ”soc-tid” respektive realtid.
I dessa dagar är det ju modernt att sätta diagnoser på alla som avviker och
en av våra tidigare placeringar funderade med en allvarlig underton vad vi
familjehemsföräldrar egentligen har för diagnoser? Vad är det som gör att
vi öppnar dörren och tar emot för det mesta trasiga, trassliga barn och deras
nätverk med samma glädje som vi tar emot ett eget nyfött eller adopterat
barn? Visst ligger det mycket i det?
Så vill jag ge ett mycket seriöst tips: Ta referenser innan ni tar emot en
placering från någon kommun! Ring, chatta eller möt andra familjehem
och kontrollera hur dessa tycker sig blivit behandlade. Precis som med
lediga arbeten så måste den placerande kommunens kultur passa den
som söker anställning/uppdrag - och givetvis vice versa! Och var inte så
sugna på uppdrag att ni accepterar vad som helst utan våga ställ krav! Det
tjänar alla på, dvs ni som familjehem, den tilltänkta placeringen OCH
förvaltningen på. (Omplacering är inte kul för någon!) Tänk att det inte
är förvaltningen som gör Er en tjänst - utan Ni som gör förvaltningen en
arvoderad tjänst så blir det kanske lättare att försöka vara kritisk.
Arvode och omkostnad efter uppdragets svårighet, handledning vid
behov OCH utbildning är minimikrav. Att dessutom ha tillgång till
familjehemssekreteraren vid behov (utan att få mötas av en röst som säger
att handläggaren träffas måndagar klockan 9.00-9.30 fast du ringer klockan
9.10 en måndag) och hjälp vid kontakter med BUP och/eller skola är guld
värt. Ja, listan kan göras lång…
Lycka till med Era uppdrag! Ni är guld värda!
Ylva
Nyvald ordförande
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Sverige Runt

”Superhjältar i det
tysta”
I en rapport från folkpartiet med
ovan nämnda namn, presenteras
en rad förslag som bland annat
syftar till att stärka vården av de
barn som placeras. En mycket
intressant läsning som finns att
läsa här: http://www.folkpartiet.
se/ImageVault/Images/id_6018/
ImageVaultHandler.aspx

Undersökning på
faco.nu
Under vintern ställde vi en
fråga på hemsidan
Har ni barn placerade som har
särskilda behov?
Ja 64,1 %
Nej 35,9 %
Totalt antal röster: 220

Kongressprotokoll
Den 23 maj, i samband med
Rikslägret höll FaCo sin årliga
kongress. Protokollet från kongressen finns att läsa på hemsidan
faco.nu.

Att vara
socialsekreterare
1. Att arbeta som socialsekreterare är ett oerhört ansvarsfullt arbete och som kräver största respekt.
Att hjälpa ungdomar till en bättre
situation, bort från droger och
kriminalitet, ge stöd åt föräldrar
för att skapa en bättre struktur
för deras barn, varje samtal med
ungdomar/föräldrar osv ger mig
otroligt mycket.
När man sedan ser att ungdomarna gör framsteg och själva
kämpar mot en förändring är
som att vinna på lotto. Det är
viktigt att kunna se de små stegen mot små förändringar.
2. Det som kan vara jobbigt
är att jag ibland inte känner att
jag räcker till tidsmässigt alla
gånger, för det man innerst inne
själv önskar kunna göra. Det
är också komplicerat att arbeta
med separerade föräldrar som
saknar förmågan att kommunisera med varandra runt sin tonåring och där ungdomen inte
sällan fungerar som en medlare
mellan sina föräldrar. Det mår
inga barn bra av oavsett ålder.
Annalotta Lennartsson
Socialsekreterare/Ungdom

SÖKES:
Barnkär händig man i passande ålder.
FINNES:
Lätt överviktig kvinna, 55+, med åderbråck, celluliter,
utslitna knän och höfter. Nyskild och med tre
hemmavarande barn i åldern 4-16 år samt tre helgbarn,
alla med NP - diagnoser. Bor i liten villa på landet med
renoveringsbehov. Mina intressen är barnen, hemmet och
föreningsliv.
Svar till: ”din för evigt”
3

Tema

Barnskyddsutredningen: Lag om stöd och
skydd för barn och unga (LBU)
Den 16 juli överlämnade den särskilde utredaren Kerstin Wigzell Barnskyddsutredningens förslag
till en ny lag om stöd och skydd för barn och unga till statsrådet Maria Larsson. Skyddet för barn
och unga stärks i den nya lagen. Barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande förbättras. Kraven på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn som far illa ökar.
Samtidigt betonas samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer och
som behöver olika stödinsatser.
Förslaget innebär att bestämmelser som rör barn i
socialtjänstlagen (SoL) och samtliga bestämmelser
i lagen om vård av unga (LVU) förs samman i en
särskild lag. Den nya lagen föreslås heta lag om stöd
och skydd för barn och unga (LBU).

■
Barn ska få utökade möjligheter att kunna
tala med och få hjälp av socialtjänsten, oberoende
av vårdnadshavarens samtycke. Exempelvis ska
barn över 15 år kunna få hjälp även om föräldrarna
motsätter sig det. Socialtjänsten ska också, när hänsyn till barnets säkerhet så kräver eller om det är
barnets önskan, kunna avvakta en kortare tid med
att underrätta föräldrarna om att man inlett en utredning.
■
Den som misstänker att ett barn far illa ska, i
samband med anmälan, kunna påkalla ett möte med
socialtjänsten och den familj som berörs i syfte att
öka öppenheten mot familjen och stärka samarbetet mellan myndigheter. Socialtjänsten får sedan ta

- En samlad lag blir lättare att överblicka och förstå
för dem som berörs, säger utredaren Kerstin Wigzell. Barnperspektivet blir tydligare och den sociala
barn- och ungdomsvården lyfts fram som det betydelsefulla och komplexa område det är.
Barnskyddsutredningen föreslår drygt 40 förändringar eller kompletteringar av nuvarande bestämmelser.
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högst 14 dagar på sig för att besluta om en utredning
ska inledas eller inte. Rättssäkerheten ökar genom
att förfarandet blir mer enhetligt och förutsägbart.
Den som har gjort en anmälan ska också kunna få
information om socialtjänstens beslut.

innebär ett starkare skydd för barn som långsiktigt
behöver bo kvar i familjehemmet. Familjehemsföräldrar kan idag tveka inför en vårdnadsöverflyttning med hänvisning till att man är orolig för att
förlora socialtjänstens stöd.

■
Kommuner ska vara skyldiga att ha tillgång
till öppna insatser för barn och familjer med olika
behov av och rätt till stöd och skydd. Kommuner
ska därutöver kunna erbjuda insatser (service) t.ex.
i form av familjestödsprogram, på ett enkelt och
obyråkratiskt sätt, utan föregående utredning och
behovsprövning.

■
Socialnämnden ska vara skyldig att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker och missförhållanden. Det är nödvändigt att en
verksamhet som har till uppgift att skydda barn har
tillförlitliga system för kontroll av säkerheten i den
egna verksamheten. Det kan t.ex. gälla anmälningar
som försummats på grund av bristande rutiner för
hanteringen eller övergrepp på omhändertagna barn,
där socialtjänstens kontakter och insyn brustit.
- Det gäller dels att inse att oacceptabla händelser
alltid kommer att kunna inträffa dels att göra allt för
att undvika att så sker, säger Kerstin Wigzell.

■
Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns
situation, även när föräldrarna motsätter sig detta,
om det finns befogad oro för att barnet far illa samtidigt som laglig grund för tvångsåtgärder saknas.
Det kan gälla efter en avslutad utredning, där föräldrarna avvisat insatser. Det kan även gälla en situation där föräldrarna tagit hem sitt barn från en
frivillig placering i familjehem eller på institution
och samtidigt avvisar andra insatser.

■
Socionomexamen ska krävas för sådana arbetsuppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården, som innebär att utreda och bedöma ett barns
behov av stöd och skydd samt att följa upp insatserna för barnet och barnets situation. Socialsekreterare som saknar tidigare erfarenhet ska få lämplig
introduktion i yrket.
- Det är självklart att socialsekreterare ska ha hög
kompetens, med tanke på föräldrars och barns rättssäkerhet och berättigade krav på kvalitet i verksamheten, enligt Kerstin Wigzell.

■
Varje barn som omhändertas ska få en egen
socialsekretare, som ska besöka barnet minst fyra
gånger per år och så långt som möjligt föra enskilda
samtal med barnet. Socialsekreteraren ska ha ett
särskilt ansvar för att följa vården av barnet och
för kontakten med barnet under omhändertagandet. Barnets socialsekreterare bör ha en självständig ställning gentemot den som vårdar barnet, för
att inte riskera att barnets intresse får stå tillbaka av
hänsyn till familjehemmet eller institutionen.
- Samhället måste ha höga ambitioner när det gäller
trygghet, omtanke, skolgång och hälsa för de barn
som samhället omhändertagit, säger Kerstin Wigzell. Förslaget om barnets socialsekreterare är en
del av detta.

På längre sikt bör specialistkompetens krävas för
uppgifterna. En specialistutbildning om minst ett år
föreslås införas inom högskolan.

Söker du handledare?

■
Familjehemmen ska få bättre stöd i form
av utbildning inför sin viktiga uppgift. Familjehemmets och socialtjänstens respektive ansvar och åtagande för barnets vård och utveckling ska läggas
fast i avtal. Detta kan bl.a. minska risken för att familjehemmet förutsätts klara av saker, t.ex. när det
gäller skolgång och tillgång till sjukvård. Inför en
placering i ett tilltänkt familjehem ska socialtjänsten mer ingående kontrollera hemmets lämplighet i
allmänhet och för det särskilda barnet.

Jag erbjuder handledning till
familjehem och arbetsgrupper.
Även handledning utifrån Marte
meo-metoden.

■
Familjehemsföräldrar som övertar vårdnaden om ett barn ska ha rätt till fortsatt stöd från den
kommun som placerat barnet i hemmet. En överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna
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Maria Palmblad
019-12 55 02, 070-565 22 28
Palmblad Utveckling AB
www.palmblad-utbildning.se

